MOVIMENTO TRADICIONALISTAGAÚCHO - MTG
VICE-PRESIDÊNCIA DE CULTURA

Anexo: 02/2017
30º ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES,GURIS E PIÁS – FASE ESTADUAL – ABRIL/2018
31º ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES, GURIS E PIÁS – FASE REGIONAL - JUNHO/2018
31° ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES,GURIS E PIÁS - FASE ESTADUAL- ABRIL/2019

TEMÁRIO:
30º ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES – FASE ESTADUAL - ABRIL/2018:
“ RESGATE HISTÓRICO DO ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES”
OBJETIVOS:
• Resgatar a história do concurso de peões nas entidades, regiões e estado;
• Conhecer e valorizar todos as pessoas que contribuíram de alguma forma para a continuidade do evento;
• Registrar e relatar as origens, o desenvolvimento e como eram realizadas as provas e o evento em todas as
suas fases antigamente;
PROPOSTA:
• Os Peões e Guris deverão realizar um resgate histórico do Entrevero Cultural na sua entidade e,
posteriormente, na sua região através de entrevistas, pesquisas documentais e fotográficas de pessoas que
participaram da realização entrevero, em qualquer uma de suas fases, de alguma forma: concorrentes,
organizadores, idealizadores, etc.
DIRETRIZES:
 Na fase Estadual – Abril/2018: os peões e guris devem realizar o resgate na sua região;



•


Entrevistar pessoas que concorreram, idealizaram, conquistaram títulos, parentes de participantes,
pessoas que contribuíram de alguma forma com a realização e crescimento do Entrevero Cultural de
Peões;
Pesquisar através de documentos, fotos, entrevistas, etc, a história da realização do concurso de
peões dentro da sua entidade e/ou região;
Organizar um relato, acompanhado com fotografias, recortes de jornais, revistas e outros recursos
que irão enriquecer o trabalho;
Esse trabalho de pesquisa deverá ser gravado em um CD e entregue juntamente com o Relatório de
Vivência Tradicionalista, tanto na Fase Regional, quanto Estadual.
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31º ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES, GURIS E PIÁS - FASE REGIONAL - JUNHO/2018:
31° ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES, GURIS E PIÁS - FASE ESTADUAL- ABRIL/2019:
OBJETIVOS:

“MEDICINA CAMPEIRA/ BOTICA CASEIRA”






Promover um resgate da sabedoria popular sobre medicina caseira/campeira;
Divulgar importantes aspectos relacionados ao assunto;
Pesquisar e registrar diferentes tipos de chás, produtos (substancias minerais,
químicas, industriais ou animais, com a finalidade do preparo de medicamentos
necessários aos processos curativos), e suas indicações e propriedades
terapêuticas;
Pesquisar e registrar diferentes hábitos relacionados à saúde, aos jujos, emplastos,
chás, do povo gaúcho.

PROPOSTA:
• Os Peões e Guris deverão escolher um ou mais hábitos relacionados à saúde, aos jujos,
emplastos, chás, do povo gaúcho que eram e são utilizados na sua região, entrevistando pessoas
que os praticam, acompanhando as práticas fazendo registro escrito e fotográfico durante a
produção, utilização e finalidades terapêuticas desses hábitos.
DIRETRIZES:

Entrevistar pessoas que ainda se utilizam das práticas dessa medicina campeira;

Fotografar e relatar por escrito as práticas escolhidas;

Registrar a sua interação com as práticas observadas;

Organizar um relato, acompanhado com fotografias, recortes de jornais, revistas e outros
recursos que irão enriquecer o trabalho;

Esse trabalho de pesquisa e o CD, deverá ser gravado em um CD e entregue juntamente
com o Relatório de Vivência Tradicionalista, tanto na Fase Regional, quanto Estadual.

